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فھى نظام  Relational Dtata Base اوراكل لیست لغة برمجة وانما قاعدة بیانات عالئقیة

المطلوبة من خالل تحويلھا  و إدارة معلومات العمل RDBM إلدارة قواعد البیانات العالئقیة
أداء العمل وتحسین االنتاجیة  إلى قاعدة بیانات عملیة تفید في اتخاذ القرارات ومراقبة

 . والوصول الى سرعة قصوى فى إنجاز األعمال
 

 -:أوراكل ممیزات
 

حیث يتوفر نظام لحماية المعلومات يتفوق من الناحیة البنائیة على   ،سرية المعلومات - ١
 . للشركات المنافسة األنطمة األخرى

 
 . المیغا بايت منالتعامل مع حجم كبیر من البیانات يصل إلى ماليین  - ٢

 
أنحاء العالم عن طريق  الدعم الممتاز الذي تقدمه األوراكل للمستخدمین فى جمیع - ٣

 . موقعھا على االنترنت
 

 . التجارة اإللكترونیة وذلك بسبب التكامل الكبیر مع لغة الجافا تعد أقوى أداه في مجال - ٤
 

 -:على وتعتمد أوراكل في برمجتھا
 

في البرمجة لقواعد بیانات اوراكل و ھى لغة  SQL - Structured Query Lanaguage لغة - ١
 . استفسار بنائیة

 
ومن خاللھا , وغیرھا Java او VB او C ھي لغة تدعمھا جمیع للغات البرمجة سواء SQL واللغة

 علیھا تستطیع الوصول إلى البیانات المخزنة وإجراء العملیات
  تم تصمیمھا من خالل احد التطبیقات التي نستخدمھافي جداول ( حذف –تعديل  –إضافة  )

. 
 

اإلجرائیة  الخاصة فھى لغة االستفسار Functions فى كتابة البرامج والـ PL/SQL لغة – ٢
  . مثل ولھا قواعد مثل اي لغة أخرى

 
 . Java – C مكتوبة بلغات أخرى مثل Procedures يمكن استدعاء روتینیات – ٣

 

 ؟ Oracle Developer وراكلما ھى أھم أدوات أ
 

 . Forms أداة إلنشاء النماذج -
 

  . Reports أداة إلنشاء التقارير -
 

 . Graphics أداة إلنشاء الرسومات البیانیة -
 

 . Query فى قواعد البیانات أداة للبحث -
 

 Procedure and function أداة لعمل البرمجیات -
 

 ة المستخدمین فھناك منتجات مساعده مثللخدم وتطور أوراكل أدواتھا بإستمرار
Jdeveloper الذى يعمل مع RACEL٩i في برمجته على تقنیة ويعتمد Object Oriented  

لیمثل ثورة حقیقیة فى اسلوب ربط السیرفرات  ١٠g Oracle و الجافا كما صدر مؤخرًا اإلصدار
  Data Base Administrator متطلبات الـ والعمل في بیئة أكثر سھولة من حیث

 

 ما أفعل لتعلم األوراكل ؟
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  SQL يجب أن تتقن لغة – ١

 
 PL SQL تعلم لغة – ٢

 
 تعلم كیفیة استخدام أدوات أوراكل لعمل التطبیقات مثل إنشاء النماذج والتقارير – ٣

 والرسومات البیانیة بواسطة
racle Developer . 

 
، حیث اليجدى التعلیم الذاتى طريق مدرس أو مركز متخصص  البد أن يتم ذلك عن – ٤

 . الوراكل
 

 . االعتماد على النفس فى إنشاء تطبیق ولو صغیر بإستخدام أوراكل البد من – ٥
 

 مواقع االنترنت التى تھتم بشرح المشاكل التعى تواجه المستخدمین وتعرض متابعة – ٦
Procedures مجانیة .  
 

 . كة أوراكلمتابعة األدوات واإلصدارات المتالحقة لشر – ٧
 

 وھذا الرابط لبعض الكتب التعلیمیة ألوراكل
ht.toc/٢٠١٠٢q.../doc/com.oracle.west-download://http 
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